
Læsekort 

Materialet indeholder 4 læsekort, der hver giver eleverne en rolle i forståelsen af en tekst. 

 

Forslag til fremgangsmåde: 

1. Eleverne sættes sammen i grupper á 4 elever.  

2. Hver elev får et kort.  

3. Kortene forklares (evt. kan man læse første passage i klassen, hvor eleverne deles 

i 4 grupper, der hjælper hinanden med at løse den opgave, som kortet giver). 

4. Spørgsmålsstilleren starter med at stille spørgsmål inden der læses (dialogisk 

læsning). Overskrift, billeder og viden/erfaringer bruges her. Eks. på spørgsmål. 

Hvad tror du han/hun/de laver? Hvorfor gør de det? Hvad sker der så? De andre i 

gruppen svarer (spørgsmålsstilleren må selvfølgelig også gerne komme med sit 

bud) 

5. Oplæseren læser herefter teksten højt. Ordeksperten noterer ord undervejs. 

6. Når oplæseren er færdig med at læse teksten, giver referenten er referat af det 

læste. 

7. Ordeksperten fremhæver nye eller svære ord. Nogle ord skal måske forklares (dette 

kan ordeksperten gøre eller gruppen kan komme med bud på ordets betydning). 

Hvis der er nye ord, kan ordeksperten hjælpe med stavningen af disse (evt. forklare 

hvorfor det er svært, hvilken ordklasse det tilhører mm.). 

8. Til slut stiller spørgsmålsstilleren igen spørgsmål til teksten. Spørgsmålene skal 

hjælpe gruppen med at forstå handlingen/hensigten og hvad der videre sker. 

 

Det er en fordel, hvis eleverne tidligere har arbejdet med dialogisk læsning/før-under 

og efter læsning. 

 

 

 

 

 



Oplæser 
Læser teksten højt  for de andre . 

Re ferent 
Giver er kort og præcist referat a f det, 

som oplæseren har læst op . 

Spørgsmålsstiller 
Sti l ler spørgsmål t i l handl ingen inden 

oplæseren læser teksten og st i l ler f lere 

spørgsmål e f ter teksten er læst . 

 

 

 

 

 

Ordekspert 
Forklarer svære ord og staver nye  ord. 

 

 

Et teleskop er sådan en slags kikkert, 

som man kan se på stjerner med. 
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